
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
vyhotovené v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“)

Identifikace zadávacího řízení
Název zakázky: Restaurování varhan kostela Povýšení sv. Kříže, Praha 9 – Vinoř
(dále též „VZ“) 

Identifikace zadavatele
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř
sídlo: Vinořské náměstí 16, 190 17 Praha - Vinoř
IČO: 63111349
právní forma: Církevní právnická osoba
zastoupená: Bc. Ondřejem Hrubým, na základě plné moci
(dále též „zadavatel“)

Zadavatel  tímto na  základě  svého  rozhodnutí  a  v souladu  s  ustanovením  §  50  ZZVZ

oznamuje,  že  vybraným  dodavatelem,  jehož  nabídka  byla  v zadávacím  řízení  na  VZ

vybrána, je MgA. Marek Vorlíček.

V souladu s ustanovením § 50 ZZVZ zadavatel dále uvádí:

 identifikační údaje vybraného dodavatele 

název sídlo IČO právní forma

MgA. Marek Vorlíček
Máchova 131, 344 01,
Domažlice – Týnské

předměstí
73415022

Fyzická osoba podnikající
dle jiných zákonů než

živnostenského a zákona o
zemědělství nezapsaná v

obchodním rejstříku

 odůvodnění výběru vybraného dodavatele

Hodnocení  nabídek  nebylo  provedeno,  neboť  v zadávacím  řízení  je  jediný  účastník
zadávacího  řízení.  Zadavatel  vybral  k uzavření  smlouvy  o  dílo  jediného  účastníka
zadávacího řízení v souladu s ustanoveními § 122 odst. 2 ZZVZ bez provedení hodnocení,
na základě doporučení ustanovené komise, přičemž nabídka vybraného dodavatele splnila
všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách VZ. 

Poučení 
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Proti  rozhodnutí  o  výběru dodavatele  lze  podat  námitky podle  ustanovení  § 242 odst.  2
ZZVZ.  Námitky  musí  být  zadavateli  doručeny  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne  doručení
oznámení o výběru dodavatele. 
Zadavatel si v bodě 16 zadávací dokumentace vyhradil právo, že v souladu s ustanovením §
53 odst. 5 ZZVZ uveřejní oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém
případě  se  toto  oznámení  považuje  za  doručené  všem  účastníkům  zadávacího  řízení
okamžikem jeho uveřejnění.

Zadavatel  nesmí  před  uplynutím  lhůty  pro  podání  námitek  proti  rozhodnutí  o  výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ustanovení §
122 ZZVZ.

V Praze, dne 19. 2. 2020

…………………………..
Bc. Ondřej Hrubý

na základě plné moci 
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